WORKSHOP - Estratégias e Instrumentos para o Desenvolvimento Turístico das Serras de Montemuro, G
Sábado, 28 Novembro 2009 21:03

Vai realizar-se no próximo dia 10 de Dezembro de 2009, pelas 14h00, no Cine-estúdio dos B.V.
Arouca, um WORKSHOP que integra as acções a desenvolver no âmbito do projecto de
Gestão e Dinamização da Parceria PROVERE (QREN/ON2) – “Montemuro, Arada e Gralheira”,
cuja Estratégia de Eficiência Colectiva e Programa de Acção, foram formalmente reconhecidos
a 29 de Julho de 2009.

Os principais objectivos do workshop estão patentes nos temas a desenvolver, ou seja:
• sensibilizar para a importância das parcerias em contexto de desenvolvimento turístico;
• estimular o investimento relacionado com os produtos turísticos "Turismo de Natureza" e
"Gastronomia e Vinhos", abordando aspectos relacionados com a implementação de projectos,
nos sítios classificados Rede Natura 2000;
• sensibilizar para a importância do marketing territorial e para a imagem de marca turística do
território; e
• informar sobre os mais recentes instrumentos tecnológicos/digitais ao dispor dos agentes
públicos e privados da área do turismo, e turistas em geral.

É dirigido a todos os actores locais, públicos e privados, potenciais investidores da região ou de
fora dela, que de forma directa ou indirecta contribuam para o desenvolvimento turístico do
território constituído pelas serras de Montemuro, Arada e Gralheira, e sua envolvente, mais
especificamente os municípios de Arouca, Castelo de Paiva, Castro Daire, Cinfães, São Pedro
do Sul, Sever do Vouga e Vale de Cambra.

Referimo-nos concretamente às empresas de hotelaria, TER, restauração e animação turística,
agências de viagens e operadores turísticos, autarquias locais, associações empresariais e de
promoção turística do território, associações de desenvolvimento local, potenciais investidores,
estudantes, académicos, e público em geral.
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A participação é gratuita.
Participe neste workshop, partilhando conhecimentos, apresentando questões e sugestões.

Agradecemos confirmação da sua presença, através de uma das seguintes vias, indicando o
nome, entidade que representa (se aplicável), número de contacto móvel e/ou fixo, e e.mail:

1 – Telefone: 256 940 350 / Fax: 256 940 359
2 – Telemóvel: 91 784 11 04 / 91 22 62 186
3 – E.mail: carminda@adrimag.com.pt

Programa

Localização
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